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Zonder kater wakker worden na een nacht
flink drinken. Kwispelend door de hond
begroet worden wanneer ik mijn ouders
bezoek. Een illustratie exact kloppend krijgen na uren pielen in Photoshop. Door de
supermarkt lopen en dan zonder aarzelen
alle ingrediënten voor het avondmaal in
mijn mand gooien. Het strijklicht, de eerste
peuk of een sterke bak koffie in de ochtend.
Allemaal klein geluk.
Wanneer ik voor een nieuwe klas sta, vraag
ik studenten naast hun naam altijd klein
geluk te benoemen. Bovenstaande is een
greep uit hun antwoorden. Hoewel regelmatig dezelfde dingen worden genoemd
(Nederlanders zeggen uitslapen en buitenlandse studenten noemen exotische gerechten), weet het mij altijd weer te verrassen
hoe divers ze zijn: de dingen in het leven
waarvan wij oprecht genieten.
Het is goed om af en toe stil te staan bij
alledaagse momenten die blij maken, want
van de grote gebeurtenissen hoef je het
niet te hebben. Het teleurstellende, maar
tegelijk bevrijdende, aan ons emotioneel
welbevinden, is dat het zich weinig aantrekt van of wij onze dromen verwezenlijken. Loterij winnen, droomman trouwen,
baan met status bemachtigen, wat we ook
meemaken, in een mum van tijd zitten we
weer op hetzelfde geluksniveau als voorheen. Hedonistische adaptatie.
Sinds kort volg ik The Science of Wellbeing, een cursus van Laurie Santos, hoogleraar psychologie aan de prestigieuze Yale
University. Als afdelingshoofd leeft Santos
tussen haar studenten op de campus. Ze
merkte dat veel van die bevoorrechte twintigers angstig, depressief en gestrest waren.
Dus ontwikkelde zij een collegereeks,
gebaseerd op gegronde, wetenschappelijke
theorieën, waarmee Yale-studenten studiepunten kunnen verdienen. Het werd het
meest bezochte vak in de geschiedenis van
de universiteit. Het leert je onder andere
dat interpersoonlijk contact, iets voor anderen kunnen doen en regelmatig stilstaan bij
mooie, maar eenvoudige momenten, is wat
tevredenstelt.
De cursus is gratis en online te volgen voor
iedereen over de hele wereld. Dat is dan
weer iets kleins waar ik vrolijk van word.
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Mike raakt geblesseerd, Nienke
komt piepend tot stilstand,
Bodeane heeft de conditie van
een kettingroker, Konrad, Sjoerd,
Silvan en Leon bokken als
briesende paarden. Iedereen sterft,
maar coach Mischa en assistent
Akara hebben alles in de hand.

‘Shit, last van m’n enkel’, zegt Mike als hij z’n
voetbalschoenen uitschopt, ‘echt klote, want ik
vind dit fokking interessant.’
Nog geen tien minuten eerder had diezelfde Mike
met een welgemikte misser een rode emmer vol
water omgekegeld, wat een koude douche had
opgeleverd en een mix van gespeelde woede en
hilariteit.
Het is Valentijnsdag, net na half elf. Op het
kunstgrasveld voor het thuishonk van voetbalclub
Forward warmen eerstejaars Sportkunde zich aan
de gulle zon. Onder hun shirt dragen ze de uit de,
toen nog volle, emmer geviste hartslagmeter.
‘Yes, kom deze kant maar op’, zegt docent Mischa
Visser, die er precies zo uitziet als men verwacht
van een doordeweekse moderne voetbalcoach,
sportschoenen, onbesmeurde trainingsbroek en
een driekwart sportjas met opstaande kraag,
driedagenbaardje. Assistent Akara Tibben doet
niet voor hem onder, zij het dat Akara zich heeft
getooid met een man-bun. En, fraai detail dat
meteen de verhoudingen duidelijk maakt, Akara is
de man met de tablet.
De tablet speelt deze ochtend een grote rol. De
gegevens die de hartslagmeters opleveren, verschijnen op het scherm, zodat de coaches ze direct
kunnen gebruiken. En de sporters hebben er ook
wat aan. ‘Ze krijgen live feedback’, zegt Mischa, en
gelijk heeft-ie.
‘Nienke, Silvan, Mathijs, jullie zitten goed’, roept
Akara over het veld tijdens de acht minuten
warmlopen, ‘Sjoerd, Leon, jullie gaan te hard, veel
te hard.’
De studenten moeten in de hartslagzone tussen
65 en 75 procent lopen. Mischa legt uit: ‘We gaan
voor het gemak uit van een maximale hartslag van
220 minus de leeftijd, rond de 200 dus voor de
mensen hier. Daarvan leiden we de percentages
af, de zone tussen 65 en 75 procent ligt dus tussen
de 130 en 150 hartslagen per minuut. We willen
dat iedereen een gelijke inspanning levert, dat
betekent dat de één harder loopt dan de ander.’

‘Bodeane, wie is dat?’, vraagt Akara aan Daan,
de wel aanwezige maar geblesseerde klasgenoot.
Daan wijst een meisje aan dat zich ophoudt in de
achterste gelederen van het lopersveld.
‘Bodeane, je zit veel en veel te hoog, rustig aan.’
‘Nóg langzamer? Dan sta ik stil.’
Na het warmlopen verdringen de studenten zich
rond Akara om de individuele grafieken te bestuderen. ‘Jullie krijgen ze allemaal’, zegt Mischa.
‘Akara stuurt ze op, echt waar. Maar eerst moeten
we door. De intensiteit gaat omhoog, dus wat
moeten we doen?’
‘De omvang omlaag brengen’, zegt Jesse, ‘da’s
logisch.’
‘Juist, we bouwen een rustmoment in, we gaan
boven de 75 procent, maar dan twee keer vier
minuten.’
Konrad, Sjoerd, Leon en Silvan bokken als
briesende renpaarden in hun startboxen. De meute
volgt.
‘Go!’
Het gaat veel te snel, de vakjes op Akara’s tablet
slaan rood uit.
‘Ho, ho, ho’, schreeuwen Daan en Mike.
In de pauze moet iedereen z’n mond houden.
‘Praten kost energie’, zegt Mike, ‘rust is rust.’
Silvan doet een herenjas aan, de wangen van
Rosalie en Nienke zijn gloeiend rood, Bodeane
ziet bleek, zeker na een blik op haar wild piekende
grafiek.
‘Man, ik heb de conditie van een kettingroker.’
De ochtend verloopt volgens het patroon dat Jesse
schetste: hoe pittiger de inspanning, hoe korter.
‘We zoeken het omslagpunt, de anaerobe
drempel’, zegt Mischa, ‘wat is dat?’
‘Dat merk je wel wanneer je benen vollopen’,
antwoordt Margit.
Jesse is iets preciezer: ‘Aeroob is sporten zónder
melkzuur in de spieren, anaeroob met.’
Tijdens de volgende opdrachten is de inspanning
kort en hevig. De voetballers in de groep zijn de
oefeningen gewend.
‘Mark zit goed’, zegt Akara, ‘eens kijken of we
Konrad en Sjoerd in het rood kunnen krijgen.’
Mike, Daan en Akara gaan los.
Akara: ‘Kom op, Sjoerd, je kakt in, man.’
Daan: ‘Rennen, lul.’
Sjoerd: ‘Humfvrdgum, moejezufproobub.’
Mike: ‘Wat? Je lacht nog man, je praat nog, effe
doorzetten, man… Nu zit je goed.’
Sjoerd: ‘Hunfgah, harg.’
Een half uur en vele intervalspelletjes later is de
koek op en de pijp leeg. KAA-POT. Margit strompelt naar de dug-out, Nienke komt piepend tegen
de afrastering tot stilstand, Bodeane struikelt over
de zijlijn.

Foto: Luuk Steemers 15
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HANZE
STAAKT
EEN BEETJE
Boudewijn Otten
Illustratie: Irian Schuur

Harm Jaap heeft geen tijd,
Judith, Friso en Sanne laten het
van anderen afhangen en Claar,
Henk en Menno zijn er niet voor
te porren. Toch moet 15 maart de
dag worden waarop hét onderwijs
in Den Haag vier miljard van het
kabinet afdwingt.

‘Zeker weten’, zegt Harm Jaap Meinders. ‘De
meerderheid van de leerkrachten wil staken, dus
de school gaat dicht.’ Pabo-student Harm Jaap
staat in Enschede drie dagen per week voor de
klas als leraar-in-opleiding. Op 15 maart trekken
alle leerkrachten van zijn school naar Den Haag
voor de apotheose van een week actievoeren in
het onderwijs: een mega-demonstratie op het
Malieveld. ‘Het is bittere ernst’, zegt Harm Jaap,
‘leerkracht is een prachtig beroep, maar als je ziet
wat er allemaal op z’n bordje wordt geschoven…
Dat is gewoon te veel.’

VERANTWOORDINGSVIRUS

Werkdruk, het is dé klacht van het primair onderwijs in Nederland, werkdruk in combinatie met
de bureaucratie die bij het lesgeven komt kijken.
‘M’n coach was deze week bezig met de rapporten’,
zucht Harm Jaap, ‘dat is allang geen lijstje met
cijfers meer. Nee, joh, een heel portfolio met grafieken en foto’s. Het onderwijs lijkt wel geteisterd
door een verantwoordingsvirus, leerkrachten
moeten werkelijk alles vastleggen. Voor elk probleem, hoe klein ook, moeten ze opschrijven hoe
ze het gaan oplossen. Het liefst uitgesplitst in een
stappenplan.’
De vakbonden (zie kader) luiden de noodklok.
‘Wij zien steeds hoger oplopende spanningen in
het onderwijsveld, personeel verlaat de sector,
de lerarentekorten verhogen de werkdruk (…)’,
schreven ze het kabinet op 8 februari in een brandbrief waarin ze acties aankondigden. Ze voegden
er meteen een eis aan toe: een investering van vier
miljard euro.
Het leeuwendeel van dat geld, bijna tweeënhalf
miljard zou naar het primair en voortgezet

onderwijs moeten gaan en ook het wetenschappelijk onderwijs heeft volgens de bonden een flinke
injectie nodig (de bonden eisen een dikke miljard).
Hieruit valt af te leiden dat de nood in het hbo
niet zo hoog is gestegen.

aanpakken… Je kunt niet eens spreken van een
actie van hét onderwijs, want de CNV staat er niet
achter. Kijk, als onze studenten gaan… natuurlijk,
groot gelijk.’

ÉÉN BUS UIT LEEUWARDEN
De stakingsbereidheid in het hbo lijkt ook niet al
te groot, hoewel Wilfred van Slooten, consulent
van de Algemene Onderwijsbond, verwacht dat
er op 15 maart minstens één bus uit de Friese
hoofdstad zal afreizen naar het Malieveld. ‘De
aanmeldingen beginnen goed binnen te druppelen, dus dat zal wel lukken. Het College van
Bestuur van NHL/Stenden geeft het personeel ook
de gelegenheid om te staken en houdt geen salaris
in.’ Dat laatste gebeurt op de Hanzehogeschool
wel. Het College van Bestuur vindt dat de huidige
cao en de harmonische arbeidsverhoudingen op
Hanze daartoe geen aanleiding geven. Bovendien,
zo laat voorzitter Henk Pijlman weten, staat werkdruk hoog op de Hanze-agenda. De vakbonden
zien de werkdrukaanpak volgens Pijlman zelfs ‘als
voorbeeld voor andere hogescholen’.
‘We hebben niets te klagen in het hbo’, beaamt
Claar Wachter, opleidingsmanager Onderwijs op
de Pabo. ‘Vorig jaar kregen we nog een salarisverhoging. Oké, de werkdruk is hoog, maar ik moet
zeggen: ik ben best te spreken over de manier
waarop de Hanze die probeert te verminderen.
Op allerlei opleidingen lopen projecten die ideeën
testen die docenten zelf hebben uitgedokterd. Nee,
wij hebben geen reden om te staken.’

‘We gooien het in de groep’, zegt Sanne Meendering van het bestuur van Pabo-studievereniging
LeBaso. ‘Ik heb drie colleges op 15 maart, maar ik
vind het belangrijk genoeg. Het is onze toekomst.’
LeBaso-penningmeester Friso de Jong: ‘Het houdt
me zeker bezig. Steeds meer, naarmate ik verder
kom in de opleiding. De eerste jaren dacht ik nog,
dat we blij mochten zijn. Met een Pabo-diploma
krijg je gegarandeerd een baan, honderd procent,
nou ja, 99-komma-zoveel procent. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar dan. In het begin valt
het nog mee, het startsalaris van leerkrachten
komt in de buurt van mensen met andere hbo-opleidingen. Maar al vrij snel loopt het verschil op.
En dat blijft zo gedurende je hele loopbaan.’
Bovendien is het lastig om carrière te maken in het
basisonderwijs. Sanne: ‘Je kunt directeur worden
of intern begeleider, dat is een leerkracht die niet
voor de klas staat, maar andere taken uitvoert. Dat
is alles, verder zijn er geen groeimogelijkheden.’
Leraar-in-opleiding Harm Jaap maakt zich daar
voorlopig niet druk over. Geen tijd, te druk,
andere zaken aan z’n hoofd, hij maakt zelfs geen
ruimte in de agenda voor de grote staking.
‘Eigenlijk ben ik wel blij dat de school een dagje
dicht is. Kan ik lekker aan de slag met m’n scriptieonderzoek.’

GEEN GROEIMOGELIJKHEDEN

ALLEMAAL OF NIEMAND

Claar is niet de enige medewerker op de Berend
BrugsmaBorg, de thuishaven van de Pabo, die
niet staat te springen om het werk neer te leggen.
Judith Stolwijk is één van de weinigen die wél
overweegt om naar Den Haag te gaan, maar
dan niet in haar rol van Pabo-docent, maar als
leerkracht van basisschool De Beijumkorf.
‘Het hangt van de collega’s daar af. De stichting
Openbaar Onderwijs Groningen betaalt de stakende
leerkrachten niet uit voor het verzuim. Dat maakt
het een lastige keuze, sommige collega’s kunnen
het geld niet missen. Als zij niet willen staken, doe
ik het ook niet. Het is met z’n allen of niemand.
Wanneer er een paar gaan, moet de rest hun leerlingen opvangen, want invallers hebben we niet.’
Pabo-docent Menno Wierdsma vind de actieweek
te ongericht. ‘Meer geld naar de klas, naar het
primair onderwijs, naar de middelbare scholen,
dat snapt iedereen en de meeste mensen weten
ook dat het hard nodig is. Richt je daar dan op,
dan kun je wat bereiken. Zoals de bonden het nu

De landelijke actieweek
Vier miljard euro per jaar, in de week van
11 tot en met 15 maart komen onderwijswerknemers in actie om dat bedrag aan de
begroting toe te voegen voor werkdrukverlaging en salarisverhoging. De Algemene
Onderwijsbond, FNV Onderwijs &
Onderzoek en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties roepen de demonstranten
op om op maandag 11 maart om twaalf uur
op scholen en pleinen tijd te maken voor
een lawaai- en applausmoment. In de rest
van de week kan men zelf allerlei acties op
touw zetten. Het vermoedelijke hoogtepunt
van de landelijke actieweek zal plaatsvinden
op de landelijke stakingsdag vrijdag 15
maart op het Malieveld in Den Haag, waar
om twaalf uur de eindmanifestatie van de
onderwijsprotesten begint.
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POTLOODVENTERS
TERRORISEREN
STUDENTES

Schennisplegers gebruiken meestal
geen geweld, maar ze kunnen hun
slachtoffers tot wanhoop drijven.
De potloodventer die Verana en
haar huisgenoten lastigviel, moet
boeten en betalen. Dat helpt, maar
hij spookt nog wel door Verana’s
hoofd.
Nienke van der Wal

Het is half vijf ’s ochtends. Terwijl in het centrum
de eerste studenten zich strompelend en joelend
naar hun huizen begeven, is het stil op de Verana’s
galerij. Ze ligt in diepe slaap in haar bed, zich
niet bewust van de aanwezigheid van de man, een
paar meter verderop. Het is de man die vaker op
de galerij is gesignaleerd. Deze keer staat hij voor
haar keukenraam. De beveiligingscamera legt in
donker vast hoe hij met zijn piemel in zijn hand
naar binnen staart.
Potloodventers, schennisplegers, exhibitionisten.
Van september 2018 tot en met januari 2019 kreeg
de politie van Groningen 25 meldingen over hen
binnen. Hun slachtoffers kennen we, dat zijn
overwegend studentes. Maar wie zijn de mannen
die hun mannelijkheid laten zien?

KICKEN OP ANGST

‘Een exhibitionist heeft een seksuele stoornis’, stelt
seksuoloog Erik van Beek. ‘In relaties gaat men
vaak door opeenvolgende fases. Het begint met
naar elkaar kijken, vervolgens laat je wat meer van
jezelf zien en dat ontwikkelt zich tot aanraken en
uiteindelijk tot seks. Exhibitionisten zitten eigenlijk vast in die tweede fase. Zij voelen een sterke
seksuele spanning en krijgen een kick wanneer
ze zichzelf open en bloot vertonen en een glimp
opvangen van iemands angst, ontzag of bewondering. Het is een fixatie op seksuele spanning, de
kick en angst bij elkaar.’
Volgens Erik zijn exhibitionisten over het algemeen erg geremd en verlegen. ‘Ze durven niet

verder te gaan dan die fase waarin ze naar anderen
kijken en wat van zichzelf laten zien. Ze hebben
veel fantasieën over wat er kan gebeuren en komen
in een soort roes terecht. De seksuele spanning
en opwinding wordt dan zo groot, dat ze er geen
greep meer op hebben en ondanks alle risico’s toch
weer naar het park gaan om iemand ongewenst te
verrassen.’

VROUWELIJKE EXHIBITIONIST

Ook vrouwen kunnen exhibitionist zijn. Zij tonen
dit door veel van hun borsten te laten zien of geen
slipje te dragen. ‘Het verschil is dat je dit exhibitionisme niet zo erg opmerkt. Wanneer een vrouw
een exhibitionist tegenkomt, stapt ze eerder naar
de politie. Veel mannen vinden het waarschijnlijk
niet zo erg. En wanneer hij zich wél bedreigd
voelt, ligt de drempel om naar de politie te gaan
heel hoog. De moraal is dat mannen vrouwen
niet mogen lastigvallen, maar andersom moeten
mannen niet zo moeilijk doen. Wat dat betreft
kunnen vrouwelijke exhibitionisten eigenlijk veel
verder gaan.’
Soms zoeken exhibitionisten niet de publieke
ruimte op, maar iemands woonomgeving. ‘In dat
geval kun je zelfs spreken van stalking’, vindt Erik.
‘Ze wachten niet op voorbijgangers, ze zoeken een
vrouw uit en benaderen haar.’
Zo’n stalkende potloodventer joeg studente Verana
en haar huisgenoten angst aan. Een paar maanden
lang verscheen hij steeds weer op de galerij van
haar appartementencomplex. ‘Onze buren was
het opgevallen, toen zijn we er ook op gaan letten.
Soms spraken we hem aan en dan had hij altijd
wel een smoesje paraat. We hadden niet door dat
hij ’s nachts ook langskwam. We werden steeds
banger, maar mensen om ons heen deden er een
beetje lacherig over. Uiteindelijk zijn we naar
onze huisbaas gegaan. Hij heeft de vereniging van
eigenaren ingelicht en een camera laten ophangen.’
Verana en haar twee flatgenoten voelden zich zo
onveilig dat ze niet alleen thuis durfden te slapen.
‘We waren elke dag bezig met wie wanneer alleen
zou zijn. Ook letten we veel op elkaar, zodat geen
van ons laat op de avond alleen thuis zou komen.
We hadden geen idee van wat hij kon gaan doen.
We waren altijd op onze hoede, we sliepen slecht
en hadden nachtmerries. Toen we de camerabeelden bekeken, zag mijn huisgenoot hoe hij met
zijn piemel in zijn hand voor ons raam stond.’

MACHTSGEVOEL

Het gedrag van een potloodventer is niet terug
te voeren op één factor. ‘Wel zie je dat exhibitionisten over het algemeen weinig sociale contacten
hebben’, zegt Erik. ‘Ze weten ook dat ze fout
zitten en dat er risico’s zijn, voor de slachtoffers en
voor henzelf. Maar af en toe is de drang zo sterk
dat ze dat vergeten. Op het moment zelf voelen
ze zich niet schuldig, dat besef komt achteraf. De
drang kunnen ze hebben ontwikkeld doordat ze
ooit in hun leven een soort macht gevoeld hebben
door de reactie van een ander. Dat kunnen ze
hebben vastgelegd in hun brein, waardoor ze
steeds dezelfde fantasie terugzoeken en daar een
soort spanning bij voelen.’
Wanneer een exhibitionist in de problemen komt,
is hij vaak geneigd om hulp te zoeken. ‘Vaak gaat
dit samen met druk uit z’n omgeving. Een partner
die dreigt weg te gaan, of problemen met justitie.

Ze raken ervan overtuigd dat ze er wat mee
moeten doen omdat het alles kapot maakt in hun
leven. Therapieën als Eye Movement Desensitization
and Reprocessing kunnen helpen om de lading
van de seksuele fantasieën af te halen, zodat ze de
drang beter kunnen weerstaan.’

IN DE RECHTSZAAL

De potloodventer die Verana lastigviel werd opgepakt en kreeg een wijkverbod. Daarna begonnen
Verana en haar huisgenoten een rechtszaak.
‘We konden kiezen wat we wilden bereiken. We
vonden het allerbelangrijkste dat hij hulp zou
krijgen. Maar we wilden ook een schadevergoeding. Niet per se omdat wij zo graag geld wilden,
maar het voelde goed dat hij ervoor moest werken.
Als een soort tegenprestatie voor alles wat hij had
aangericht.’
Verana vond het verschrikkelijk om de man
in de rechtszaal te zien. ‘Hij deed heel vaag en
onschuldig. Het maakte me heel boos dat hij daar
zat te liegen. Het voelde alsof hij ons als leugenaars
neerzette. Ik heb van m’n spreekrecht gebruik
gemaakt en een brief voorgelezen waarin ik in
tranen vertelde hoe bang hij me heeft gemaakt.
Daarna zei hij dat hij het vervelend vond dat wij
zo angstig waren en dat dat nooit zijn bedoeling
was geweest.’
Verana is verhuisd en voelt zich een stuk rustiger.
‘Hij weet niet waar ik woon. Maar als ik hier
een onbekende zie rondlopen, denk ik toch even
terug aan die tijd. Ergens blijf ik er altijd wel mee
bezig. Wanneer ik er nu op terugkijk, denk ik: ik
had veel eerder naar de politie moeten gaan. Wij
dachten heel lang dat het niet zoveel voorstelde.
Maar de politie zette zich volledig in voor ons en
daardoor voelden we ons eindelijk begrepen.’

OP DE VLUCHT

Ze maken je aan het schrikken, maar gevaarlijk
zijn exhibitionisten meestal niet. ‘Je hoeft niet
bang voor ze te zijn’, zegt seksuoloog Erik, ‘Een
exhibitionist wil niet door een verontwaardigd
slachtoffer worden aangesproken. Als je dat doet,
vlucht hij snel weg. Toch adviseer ik vrouwen om
geen gesprek aan te gaan met een exhibitionist.
Je weet nooit zeker wat zijn intenties zijn. Als
je geschrokken bent, of als je je bedreigd voelt,
schakel dan altijd de politie in.’
Dat gebeurt in veel gevallen niet, vermoedt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. ‘We kunnen de
hulp van het publiek hard gebruiken. Wij denken
dat er meer schennisplegers in het Stadspark actief
zijn. Slachtoffers doen er geen melding van omdat
ze zichzelf misschien geen slachtoffer voelen. Maar
door meldingen kunnen wij ze eerder opsporen en
aanhouden.’
Anthony adviseert iedereen die oog in oog met een
exhibitionist komt te staan om direct 112 te bellen
en aan de lijn te blijven. ‘Let goed op uiterlijke
kenmerken, zoals haar, lengte en huidskleur. Stap
niet zelf op hem af, maar probeer wel aanwezig te
blijven op de locatie waar het gebeurd is, zodat je
een verklaring kunt afleggen wanneer wij aankomen.’
Ook voor degenen die later pas beseffen dat
ze slachtoffer zijn van een potloodventer is het
melden nuttig (via de website van de politie, of
telefoonnummer 0900-8844). ‘We kunnen pas iets
doen, als we weten dat er wat gebeurd is.’
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HAAR NAAM IS
SABRINA
Anne Floor Lanting
Foto: Thibaut Baissac
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Eén dag voor haar dertigste
verjaardag kwam Sabrina Vlaskalic
om het leven bij een verkeersongeluk.
Het Prins Claus Conservatorium
nam afscheid van de gitaardocent
met een herdenkingsconcert.

De Andrea Elkenbrachtzaal stroomt vol met
studenten, docenten, familie, vrienden en musici.
In de concertruimte van het Prins Claus Conservatorium zoeken ze op 2 februari allemaal troost,
in elkaar en in de muziek. Troost voor het leed
dat hen ongenadig trof op 17 januari, toen docent
Klassiek Gitaar Sabrina Vlaskalic overleed nadat
ze door een vrachtwagen was aangereden op de
rotonde van de Vondellaan in Groningen.
Onder het gebruikelijke geroezemoes vinden
mensen een plekje, maar als iedereen zit, valt er
een serene stilte over de zaal. Het verdriet van
de aanwezigen is voelbaar. De in het wit geklede
gitarist Costas Cotsiolis, één van de leden van het
Volos Guitar Trio, stapt het podium op en begint te
spelen. Sommige studenten houden elkaars hand
vast, andere wiegen zachtjes mee met de muziek.

EEN PRACHTIGE KLAS

Directeur Harrie van den Elsen nam Sabrina in
2012 aan als hoofdvakdocent Klassiek Gitaar. Het

Servische talent was met haar drieëntwintig jaar
wereldwijd één van de jongste hoofdvakdocenten
aan een conservatorium. ‘Ze stak met kop en
schouders boven de andere sollicitanten uit’, herinnert Van den Elsen zich. ‘Niet alleen haar ambitie
en kwaliteit als speler vielen op, ook hadden we
het vermoeden dat ze een goede docent zou zijn.’
In zijn toespraak omschrijft Van den Elsen Sabrina
als een bevlogen en betrokken docente die altijd
stappen extra zette voor haar studenten. ‘Ze uitte
vaak haar dankbaarheid voor de mogelijkheden
die het conservatorium haar gaf om zich verder
te ontwikkelen als docente en gitarist. Maar het
was andersom, wij moeten háár dankbaar zijn.
Ze heeft een prachtige klas opgebouwd. Ze vond
het van cruciaal belang dat ze haar passie en haar
vakvrouwschap kon doorgeven aan toekomstige
generaties, hoe jong ze zelf ook was.’
Sabrina wilde dat de studenten het beste uit
zichzelf haalden en bereidde ze uitmuntend voor
op hun optredens, concerten en concoursen.
‘Ze wilde graag trots kunnen zijn’, zegt Van den
Elsen. ‘Ik kan haar zeggen: je kunt trots zijn op je
studenten, op ieder van hen.’

van Sabrina, vijf dagen achter elkaar. Dat zal me
altijd bijblijven.’

NIET TE STUITEN ENTHOUSIASME
Mark Vondenhoff, hoofd van de afdeling
Klassieke Muziek, zal haar herinneren als een
energieke, enthousiaste, leergierige en onderzoekende persoonlijkheid en als een gepassioneerd
musicus. ‘Beethoven zei ooit dat een valse noot
spelen onbelangrijk is, maar dat het spelen zonder
passie onvergeeflijk is. Dat citaat past heel erg bij
Sabrina. Haar enthousiasme was niet te stuiten.
Uitgelaten was ze toen we ruimte hadden gecreëerd voor één extra gitaarstudent. Maar dat we
die ruimte nodig hadden, was helemaal aan haar
te danken: veel van onze gitaarstudenten kwamen
naar Groningen om bij Sabrina te kunnen
studeren.’
Tweedejaars Edwin Alserda (28) was één van
hen. ‘Ze was een heel bijzondere vrouw. Ze zag je
talenten en hielp je om ze ten volle te benutten,
ook al was je je er zelf niet eens van bewust. Daarnaast stimuleerde ze je om je eigen interesses te
volgen en wist ze ontzettend veel van verschillende
muziekstromingen. Zelf was ze gespecialiseerd
in twintigste-eeuwse gitaarmuziek, maar ze wist
bijvoorbeeld ook heel veel van barok.’
De gitaardocente wist niet alleen veel, ze deed
ook veel verschillende dingen. ‘Ze gaf twee dagen
per week les op het conservatorium, organiseerde
festivals, was veel bezig met de Dutch Guitar
Foundation (die ze zelf had opgericht, red.) en ging
iedere week één dag op en neer naar Londen voor
haar promotieonderzoek.’ Daarnaast organiseerde ze summer schools, zoals afgelopen zomer
in Frankrijk. ‘Daar kwamen alle gitaarstudenten
samen en kreeg iedereen per dag een uur privéles

Een week voor dit herdenkingsconcert reisden de
veertien gitaarstudenten met Vondenhoff en de
bekende gitarist Remco de Haan naar Belgrado
om de uitvaart van Sabrina bij te wonen. ‘Iemand
uit Sabrina’s netwerk in Amerika startte een
crowdfundingsactie om de reis te bekostigen.
Binnen vierentwintig uur was het streefbedrag
binnen, in totaal werd er 9,5 duizend dollar opgehaald. Zo kon Sabrina’s hele klas aanwezig zijn’,
vertelt Van den Elsen.
Het overlijden van de geliefde docente maakte veel
los, vooral bij de studenten, maar ook in de gitaarwereld en op de Hanzehogeschool. ‘De studenten
zijn zeer van slag. In ons vak kies je heel bewust
voor de docent. Je wilt bij Sabrina studeren, dat
is een persoonlijke keuze. Het is dan ook een
persoonlijke tegenslag als dat stopt, en zeker als
dat zo abrupt gebeurt.’
De zaal krijgt een video-opname te zien waarin
Sabrina Memori ten gehore brengt, ze speelt de
sterren van de hemel. ‘Dit stuk schreef ze op haar
zestiende om haar verdriet te verwerken toen
ze niet door de eerste ronde van een internationale klassieke-muziekwedstrijd kwam’, legt een
studente uit.
Sabrina’s partner Jorrit Douwes ontroert de zaal
met een toespraak waarin de tomeloze ambitie,
energie en enthousiasme van de gitariste nogmaals
naar voren komt. ‘Sabrina geloofde dat alles
mogelijk was’, zegt hij, ‘alles was mogelijk, als je
je er maar toe zette. En ik geloofde haar.’ Na het
sluitstuk van het met derde man Zoran Dukic
volledige Volos Guitar Trio volgt een staande
ovatie. Voor Sabrina.

GEZAMENLIJKE LIEFDE

Edwin en de dertien andere studenten van Sabrina
betreden het podium nadat Aniello Desiderio,
ook van het Volos Guitar Trio, zijn optreden
heeft afgerond. Zij aan zij vertellen ze over wat
Sabrina voor hen betekent. Het zijn getuigenissen
van dankbaarheid en bewondering. ‘Haar naam
is Sabrina en ze is voor mij een grote inspiratiebron. Ze zei tegen mij dat student en docent een
levenslange relatie aangaan door hun gezamenlijke
liefde voor muziek en dat ervaar ik echt zo’, zegt
studente A en geeft de microfoon door aan studente B. ‘Haar naam is Sabrina. Ze wist mij altijd
dat extra duwtje te geven wanneer ik dacht dat
ik de toppen van mijn kunnen had bereikt.’ Een
lange jongen met baard: ‘Haar naam is Sabrina en
ze is niet alleen een goede docente, maar ook een
goede vriendin.’ Als ze zijn uitgesproken, lopen de
gitaarstudenten onder luid applaus het podium af.
Ze klappen zelf mee, voor hun docente.

PERSOONLIJKE TEGENSLAG
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CYBERCRIME OP HANZE
Voor duizenden euro’s wist een
student van de Hanzehogeschool
internetbedrijven op te lichten. Dat
deed hij door bestellingen te plaatsen
met inloggegevens van medestudenten.
Hoe kwam hij daaraan? Hoe ging hij te
werk? Een reconstructie.

Lidian Boelens
Illustratie: Hannah van der Weide

Het is mei 2017. Rik kruipt achter zijn computer
en opent zijn mail. Een ongelezen bericht van Bol.
com verschijnt in beeld. Het is een factuur. Een
factuur? Hij kan zich niet herinneren dat hij iets
besteld heeft. Maar het staat er echt. Harde schijf,
110 euro, printerinkt, 30 euro. Hij moet 140 euro
betalen.
Bol.com bellen, denkt hij. Aan de telefoon krijgt
hij te horen dat hij de spullen echt heeft besteld.
Sterker nog, ze zijn al geleverd. Paniek.
Ondertussen bij Bol.com. Het telefoontje heeft
de baas bereikt. Het is niet de eerste keer dat een
Groningse student opbelt met de mededeling
dat hij rekeningen krijgt van spullen die niet zijn
besteld. Hier klopt iets niet, zoveel is zeker. Het
bedrijf schakelt de politie in.
Bol.com laat Rik weten dat iemand spullen uit
zijn naam bestelt. Hij moet onmiddellijk zijn
gebruikersnamen en wachtwoorden veranderen, en
aangifte doen bij de politie. Rik neemt er een dag
vrij voor op. Die nacht slaapt hij slecht, door zijn
hoofd spookt de vraag: hoe kon iemand bestellingen plaatsen met zíjn inloggegevens?
Driekwart jaar eerder, augustus 2016. Lucas
sluit de pc af, wanneer hij de computerruimte op
de Hanze wil verlaten, ziet hij twee jongens aan
de achterkant van een computer frutselen. Wat
doen ze daar? Het ziet er verdacht uit. Wanneer
de jongens zien dat hij kijkt, verlaten ze de ruimte.
Nog verdachter. Lucas loopt naar de computer
en onderwerpt het apparaat aan een nauwkeurige
inspectie. Hij treft iets aan wat op een usb-stick
lijkt. Een paar draadjes lopen naar het toetsenbord.
Thuis onderzoekt Lucas het apparaatje. Hij hoeft
niet vreselijk veel moeite te doen om te ontdekken
dat het een hardware keylogger is. Hij vindt een
website waar in jip-en-janneketaal wordt uitgelegd hoe het ding werkt. De keylogger onthoudt
toetsaanslagen, onder vermelding van datum en
tijd.
Het brengt Lucas op een idee. Omdat hij al tien
jaar aan het studeren is, wordt zijn studiefinanciering binnenkort omgezet in een dikke lening.
Dat vooruitzicht hangt hem als het zwaard van
Damocles boven het hoofd.
Wat als hij….

Een paar weken later. Met trillende handen trekt
Lucas zijn zorgvuldig geplaatste keylogger uit
de achterkant van een willekeurige Hanzecomputer. Hij stopt het minuscule apparaatje in zijn
broekzak en sluipt de computerzaal uit.
Thuis gaat hij er eens goed voor zitten. Hij maakt
een ware studie van de data die het apparaatje
heeft opgeleverd. De buit: tientallen gebruikersnamen en wachtwoorden, van medestudenten.
Maar wat kan hij daar nou mee?
Hij pakt de gegevens van Rik eruit en kraakt
daarmee diens e-mail. En nu? Hij weet iets beters.
Met dezelfde gegevens logt hij in op Bol.com. Als
hij nu een bestelling doet – zoveel weet hij wel – is
zijn IP-adres gemakkelijk te achterhalen, en hijzelf
dus ook. De volgende dag doet hij zijn eerste
bestelling op een pc van de Hanze.
Uw pakketje is bezorgd, leest Lucas een dag later op
de mail. Vlug raapt hij zijn spullen bij elkaar: een
grote rugtas, een slatang en een barbecueprikker,
voor de zekerheid. Hij springt op de fiets, sjeest
door de stad en duikt steeds een beetje dieper in
zijn jas. Bij een portiekflat trapt hij op de rem.
Zijn fiets parkeert hij tegen een muur. Hij loopt
naar de overdekte ruimte waar de brievenbussen
zitten. Zijn ogen glijden over de nummers. 264,
266, 268. Hij weet welke bus hij moet hebben,
270.
Schichtig werpt hij een blik op de straat. Als de
kust veilig is, grist hij de slatang uit zijn rugtas.
Met zijn linkerhand opent hij het klepje van de
brievenbus. Met de slatang in zijn andere hand
vist hij er een stevig ingepakte harde schijf uit.
Dat gaat gemakkelijk. Hij slaak een zucht van
verlichting. Dat klusje is geklaard.
Thuis zet hij de harde schijf op Marktplaats.
Lucas breidt z’n collectie snel uit. Hij raakt in de
ban van de activiteiten. Hij werkt niet, hij studeert
niet, hij analyseert alleen maar keyloggerdata, ontfutselt inloggegevens en plaatst bestellingen vanaf
Hanzecomputers. Als een gewiekst crimineel fietst
hij door de stad met z’n slatang.
Het geld dat hij met de verkochte spullen verdient,
laat hij overmaken op een PayPal-rekening: een
eenvoudige online betaalmethode, die als voordeel
heeft dat kopers en webshops je gegevens niet te
zien krijgen. Het geld stroomt binnen. Als Lucas
niet steeds wat van de rekening af had gehaald,
zou er 10.000 euro op hebben gestaan.
Ondertussen op het politiebureau in Groningen. Het onderzoeksteam dat zich op de zaak
heeft gestort, heeft in de gaten dat de bestellingen
steeds worden gedaan vanuit één en dezelfde
plaats, een computerruimte op de Hanzehogeschool. Het wachten is op de eerstvolgende
bestelling vanaf dat IP-adres, zodat de speurders
kunnen posten in de buurt van het adres waar het
pakje wordt bezorgd…
Juli 2017. Nietsvermoedend fietst Lucas naar één
van zijn zorgvuldig uitgezochte bezorgadressen.
Hij is ontspannen, hij heeft het zo vaak gedaan dat
het bijna routine is geworden. Hij parkeert z’n fiets

tegen de muur van de portiekflat, net als altijd.
Hij trekt de slatang uit zijn tas, net als altijd. Hij
hengelt het pakje uit de brievenbus, net als altijd.
Dan gebeurt wat hij lange tijd vreesde, maar
waarmee hij inmiddels geen rekening meer hield.
Vanaf alle kanten stormen agenten op hem af.
‘POLITIE’, roepen ze. ‘U bent aangehouden!’
De uitspraak. Op 14 februari legde de rechter de
Hanzestudent die zich schuldig maakte aan deze
cybercrime een taakstraf op van 240 uur en een
voorwaardelijke celstraf van een half jaar (met een
proeftijd van drie jaar). Tegen de Groninger was
een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.
De rechter gaf hieraan geen gehoor omdat gevangenisstraf in dit geval averechts werkt. De student
erkent dat hij hulp nodig heeft, heeft inmiddels
een fulltime baan en mag, na een lange schorsing,
z’n opleiding aan de Hanze afronden. Een paar
maanden in de cel kunnen deze positieve ontwikkelingen in de weg zitten. De rechtbank eist verder
dat Lucas zich meldt bij de reclassering en dat hij
zich psychiatrisch laat behandelen. Het geld dat
hij de verschillende bedrijven afhandig maakte
moet hij terugbetalen.
(De in deze reconstructie gebruikte namen Rik
en Lucas zijn om voor de hand liggende redenen
gefingeerd. Het verhaal van Lucas is een reconstructie
die mede is gebaseerd op verklaringen tijdens de
rechtszaak die diende in januari 2019).

Reactie Hanzehogeschool
De Hanzehogeschool heeft naar aanleiding
van dit misdrijf een aantal maatregelen
genomen. Allereerst is meteen nadat het vergrijp bij de Hanzehogeschool bekend werd,
aangifte bij de politie gedaan. Gedurende
het gehele onderzoek heeft de Hanzehogeschool nauw samengewerkt met de digitale
recherche. Verder zijn alle toetsenborden
van de computers op studieplekken en in
de klaslokalen via een aansluiting aan de
voorkant, in plaats van aan de achterkant,
aangesloten. Dit maakt de ontdekking
van een keylogger eenvoudiger. Daarnaast
zijn in alle lokalen waar computers staan
posters opgehangen met een oproep om te
controleren of het toetsenbord daadwerkelijk via de voorkant van de computer is
aangesloten. Op dit moment zijn we bezig
met nieuwe, permanente posters voor alle
computerruimtes. Ook zijn alle medewerkers en studenten gewaarschuwd met
een verwijzing naar het persbericht van de
politie, en zijn de wachtwoorden verplicht
voortijdig gewijzigd. Tenslotte wordt in
awareness-campagnes regelmatig het advies
gegeven om verschillende wachtwoorden te
gebruiken voor privé en studie/werk.
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SUSHI
TEST

Teodor Lazarov
Foto’s: Jasper Bolderdijk

Wat doe je als je net je stufi binnen
hebt en lekker decadent wilt
uitpakken? Dan bestel je sushi,
het meest veelzijdige stukje rijst.
Jahaaa, wij weten ook wel dat
het niet alleen om de rijst gaat.
Daarom gaan we op zoek naar de
beste thuisbezorgsushitoko. ‘Zijn er
nog stokjes?’
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Bij het uitzoeken van toffe sushi-toko’s kijken we
naar het gemak waarmee je de Japanse delicatesse
in huis kunt halen. Via een bezorgsite pakken we
daarom de bovenste vier restaurants die de beste
beoordeling genieten: I love Sushi, Mr. Sushi
& Miss Wok, Okami en Sumo Take Away &
Delivery.
Voor degene die nu in woede uitbarst omdat zijn
favoriete sushi-restaurant er niet tussen staat: we
hebben nu eenmaal één maag en de prijzen zijn
ook niet mals, dus next time gadget, next time. Je
hebt het met deze vier te doen.
Het bijzonder subjectieve team van professioneel
amateuristische fijnproevers bestaat uit HanzeMag-redacteuren Freek, Thom en Myrna.
Daarnaast zijn typografisch wonderkind Kevin
en DATmag-redactieleden Floor en Eric aangeschoven, samen met mystery guest Jennifer. Fotograaf Jasper Bolderdijk en ik kijken hoe deze test
zich langzaam ontpopt tot een vissige bedoening,
fishy business.
De categorieën die we hanteren zijn simpel en to
the point. Wat is het belangrijkste in sushi? De
overall smaak natuurlijk. Die komt voort uit de
ingrediënten en de structuur en smaak van de rijst.
Om het echt lekker te houden wil je dat het er
allemaal ook een beetje mooi uitziet. Let’s test!
Partner in crime Bolderdijk en ik delen de beoordelingsformulieren uit waarop de criteria staan
en het nummer dat we aan de restaurants hebben
toebedeeld. De jury weet niet welk nummer bij
welke sushi-toko hoort. Zo blijft alles zo onbevooroordeeld mogelijk.
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Toko I
Bolderdijk neemt foto’s en ik serveer uit.
‘Zo, wat een vislucht!’
Tja, het is nu eenmaal vis met rijst, kinders. De
jury stort zich op de schaal met Oost-Aziatische
lekkernijen. Ik heb van iedere restaurant de populairste box aangeschaft. Een duur grapje, maar dan
heb je wat. In dit geval maki (opgerold zeewier
met rijst, groenten en/of vis) en ei of surimi (een
visproduct) op een bolletje rijst.
‘Deze rijst is wel lekker. Een beetje zoetig’, zegt
Thom.
‘Voor de rest is het een weinig fantasierijke box’,
knikt Jennifer.
‘De omelet en de surimi heb ik weleens frisser
gezien.’
Kevin mengt zich met een volle mond in het
gesprek.
‘Je moet de stukjes gember gebruiken om je
smaakpupillen te resetten.’
Na wat gesmak en gesmul komen de cijfers op
tafel.
Gemiddeld: 6,2.

Toko II
Terwijl de juryleden zich tegoed doen aan de
laatste restjes van de schaal, is Bolderdijk al klaar
met het vastleggen van toko nummer twee.
‘Man, ik ben blij dat ik niet mee test. Die visgeur
komt me nu al m’n strot uit’, zegt de fotograaf en
hij duikt met zijn lens nog dichter op de culinaire
snacks. Ik trek de schaal onder zijn fototoestel weg
en presenteer de exquise genoegens uit het land
van de Rijzende Zon aan de juryleden.
‘Die rolletjes zien er wel wat klein uit’, zegt Eric en
neemt een hap.
‘Zijn er nog extra stokjes?’, vraagt Kevin.
Myrna schudt tevreden haar hoofd.
‘Lekker.’
Het valt de juryleden op dat de sojasaus niet in
tjille bakjes worden bijgeleverd, maar in zakjes.
‘Slecht dit! De wasabi is ook veel te zout.’
Wat ze wel lekker vinden?
‘De California Rolls’, zegt Jennifer over de
rijstrolletjes met groenten, vlees en iets anders. ‘Ze
hebben een vleugje mayo of iets dergelijks.’
Eric lacht: ‘Het smaakt naar frituur. Altijd goed.’
Gemiddeld cijfer: 7.

Toko III
‘Deze gember is roze!’ Floor is enthousiast, ze gokt
dat de nieuw geserveerde schaal van restaurant
Imono komt. Little does she know, die zaak is
vandaag niet open. Ik laat haar in haar waan.
‘Yummi, yummi, come in my tummy’, grinnikt
Thom. Hij en Freek hebben zich afgezonderd aan
een apart tafeltje en keuren de Japanse cuisine op
hun eigen wijze.
‘M’n hand stinkt een beetje’, zegt Freek met een
serieus gezicht. ‘Hoe ga ik dit thuis uitleggen?’
Buiten de grappen om is de eensgezindheid over
deze batch groot: het eten ziet er verser uit dan de
rest, de presentatie is heel mooi, de rijst is kleverig
en lekker, en de wasabi en sojasaus zijn in prettige
bakjes geleverd. Ik vind ’t knap.
Gemiddeld cijfer 8,5.

Toko IV
We zijn alweer aangekomen bij de laatste schaal.
Bolderdijk schiet de foto’s met ingehouden adem
en ik serveer weer uit.
‘Deze is het lekkerst, wat mij betreft’, roept Floor.
‘Wat een domme decoratie!’
Myrna is verontwaardigd en Eric is het helemaal
met haar eens.
‘Het lijkt wel op die stripjes waarmee je een vuilniszak kunt dichtmaken, maar dan groen. Lelijk!’
Jennifer zoomt in op de ingrediënten.
‘Dit is wel de verste vis, volgens mij. Wel jammer
dat er zoveel komkommermaki is.’
Gemiddeld cijfer: 8,3.

Conclusie
Hoewel de cijfers voor zich spreken, vraag ik de
juryleden om toch even de hand op te steken als
ze een winnaar hebben. Iedereen is het erover eens
dat toko’s nummer I en II de kroon niet verdienen.
Wanneer ik Toko III roep, schieten er eerst drie
handen de lucht in. Na wat geroezemoes gaat
ook Thoms hand omhoog. Het is duidelijk wie de
winnaar is.
Hoewel deze Japanse lekkernijen duidelijk
verzadigen en iedereen er zo zijn mening over
heeft, blijkt al snel dat de jury de prijs-productverhouding niet al te best vindt. Op de vraag of
ze nogmaals zo decadent zullen uitpakken is het
antwoord: ‘Voor deze prijs gaan we liever uit eten.’
En dan nu het moment suprême. De restaurants in
volgorde van beoordeling: Okami (toko I), Sumo
Take Away & Delivery (toko II), Mr. Sushi &
Miss Wok (toko III), I Love Sushi (toko IV).
And the winner is: Mr. Sushi & Miss Wok.
Prijzen
Okami: € 25,Sumo Take Away & Delivery: € 32,50
Mr. Sushi & Miss Wok: € 26,59
I Love Sushi: € 27,50
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Al jong ontdekte Walt de golfsport.
‘Een combinatie van fysieke, mentale
en technische inspanning. Ik heb
getennist, gejudood en gevoetbald,
maar nergens is die combinatie zo
treffend aanwezig.’

CLUBLIEFDE

Ger Ettes
Foto: Bert van der Kolk
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Als elfjarige ging Walt van der Kolk met z’n vader
naar de golfbaan in Zwolle. Daar ging het balletje
rollen en sindsdien is de nu 25-jarige student
Fysiotherapie in de greep van het spelletje. Een
opmerkzame golfcoach zag het talent dat zich
soepel over de greens bewoog, en gaf hem heimelijk
op voor een landelijke selectiedag in Arnhem.
Walt sloeg zich door het selectieproces heen en
kon zich vervolgens in de diverse jeugdklassen
gaan meten met ander talent van Nederlandse
bodem. ‘Ik was constant bezig om mezelf te verbeteren. Oefenen, oefenen, oefenen. Discipline. Golf
is een constant gevecht met jezelf. Een combinatie
van fysieke, mentale en technische inspanning.
Ik heb getennist, gejudood en gevoetbald, maar
nergens is die combinatie zo treffend aanwezig. Als
junior zat ik in Jong Oranje en altijd behoorde ik
bij de beste drie van Nederland voor mijn leeftijd.
Ik ging graag naar het buitenland. Vooral in Britse
landen kwam ik graag. Daar wordt golf als een
volkssport beleefd en is het zelfs een schoolvak.’
Waarom is golf zo populair onder ouderen?
‘Bij golf hebben spelers gelijke kansen om van
elkaar te winnen. Oud en jong, dun en dik. Jij en
ik kunnen gemakkelijk en partijtje golf met elkaar
spelen. Als je handicap, je speelsterkte, is vastgesteld, krijg je als mindere speler een voorsprong: je
mag meer slagen gebruiken voor de achttien holes
dan een betere speler. Het gaat erom wie het beste
de eigen kwaliteiten benut. Bovendien, ook aantrekkelijk voor ouderen, golf is de ideale sport om
buiten, in de vrije natuur je hoofd leeg te maken.’
Na het vmbo volgde Walt de mbo-opleiding Sport
en Bewegen in Zwolle. Vier jaar geleden was hij
klaar voor Fysiotherapie aan de Hanze, waar hij
een beurs voor topsporters kreeg.
Wat is het niveau van het Nederlands golf?
‘Nederland doet het internationaal niet slecht
met Joost Luiten in de top-100. Een golfer moet
permanent aan wedstrijden meedoen om punten
te halen om z’n rating te verbeteren. Voor die
wedstrijden zit je veel in het buitenland.’

Geen goedkope grap en golf is al peperduur.
‘Valt wel mee. Ik heb altijd gewerkt naast mijn
studie. Tot een half jaar geleden was ik in Groningen teamleider in een Albert Heijn. Ik heb
nooit een beroep hoeven doen op studiefinanciering. Sinds een half jaar ben ik zzp’er. Dat is wel
uitzonderlijk, geloof ik, ik ken maar één andere
student Fysiotherapie met een eigen bedrijf.’
Komen er veel blessures voor bij topgolfers?
‘Bij de afslag wil je de maximale balsnelheid
behalen om zo dicht mogelijk bij de hole te
komen. Vooral het achterste been, het standbeen, krijgt het bij het slaan van de bal zwaar
te verduren. De bilspier van m’n standbeen is
ingescheurd geweest. Daarvan moest ik maanden
herstellen.’
Walt is een druk baasje, z’n agenda staat boordevol. Hij loopt 32 uur stage bij Fysiosportief
aan de Vechtstraat in Groningen. ‘Dat is 32 uur
aanpoten, nog afgezien van de administratie,
die moet je er ook nog bij doen. Dat zijn echt de
minder leuke kanten van het vak. Je moet dingen
bijhouden om je werk bij de verzekeringsmaatschappijen te verantwoorden. Ik weet niet of ik
fulltime fysiotherapeut zou kunnen zijn.’
Hoe hij het klaarspeelt is een raadsel, maar Walt
is ook nog personal trainer bij bedrijven, organisator van bootcamps en coach/fysiotherapeut van
hockeyclub GHHC. Een man met een missie.
‘Ho, en ik besteed iedere week drie uur aan schoolopdrachten. Mínstens, drie uur.’
Pfff, verder nog iets?
‘Sinds een half jaartje woon ik samen. Mijn
vriendin vindt wel dat ik veel de deur uit ben.’
Na de stage en de afstudeeropdracht wil Walt
zich bekwamen in gezondheidsconsultancy. Het
hoofddoel is simpel: mensen helpen, mensen beter
maken. ‘Tegenwoordig zijn daar ook mooie tools
voor. Die wil ik graag uitbreiden en vernieuwen.
Om gedragsveranderingen te constateren moet je

goede voor- en nametingen kunnen doen.’
Tien tot vijftien uur per week is Walt te vinden
op de greens van de Noord-Nederlandse Golf- en
Country Club in Glimmen. In training voor de
wedstrijden in de landelijke hoofdklasse en het
begin van het nieuwe golfseizoen. ‘Ik kan niet
wachten. Eerst een trainingskamp in Spanje en
dan gaat het los. Ik zal zorgen dat ik er klaar voor
ben.’

De golfclub
De moderne golfsport, gespeeld over
achttien holes, is ontstaan in Schotland.
De eerste tekst over een spel met die naam
stamt uit de vijftiende eeuw. Het Schotse
woord golf is verwant aan het Middelnederlandse colf, wat stok of knuppel betekent. Het
woord knuppel (ontleend aan het Duits) is
een synoniem van het in onbruik geraakte
kluppel waarin we het woord club herkennen. De golfclub waarmee men modern
golf speelt is dus een samenstelling van
twee keer hetzelfde woord. Golfclub is ook
de benaming voor de locatie waar de sport
wordt beoefend en de vereniging waarin dat
gebeurt.

Golf als omgekeerd biljart
Golf is een sport waarvoor veel Nederlanders belangstelling hebben, terwijl er relatief
weinig beoefenaars zijn. Bij wielrennen,
biljart en paardensport is dat andersom, veel
beoefenaars en vergelijkenderwijs weinig
belangstellenden. Golf is niet de sport met
de scheefste belangstelling-beoefenings
verhouding, dat is de Formule 1: slechts één
Nederlandse beoefenaar en (zeker als je de
buitenlanders meetelt) miljoenen belangstellenden.
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HANZEMAG ZOEKT
JOURNALISTIEK
TALENT!
HanzeMag zoekt studenten die journalistieke ervaring willen opdoen en tegelijkertijd een leuk zakcentje willen verdienen. We vullen dagelijks twee blogs, maken
wekelijks meerdere video's en maken tweemaandelijks een blad. Natuurlijk concentreren we ons vooral op nieuws en verhalen van de Hanzehogeschool, maar ook het
Groninger studentenleven, studentenverenigingen, sportclubs, studentenpolitiek,
internationalisering en algemene verhalen over Groningen vinden we zeer interessant. We zoeken schrijvers, fotografen, filmers, bloggers, columnisten, tekenaars,
kunstenaars en radiomakers. Kortom, iedere creatieve geest is welkom! Ervaring
is geen vereiste, we zoeken immers talent, geen gearriveerde journalisten. Zou je
graag een bijdrage willen leveren? Stuur dan een mailtje naar c.f.wind@pl.hanze.nl
met daarin je specialiteit(en), interesses, en eventueel teksten/video's die je eerder
hebt gemaakt. Sollicitatiebrief is niet nodig!

34

Advertentie

35

Advertentie

36

LOCO
Luuk Steemers

VIERDEJAARS ACCOUNTANCY
PIERCE VAN DER WAL (22)
HOUDT VAN SPARREN
EN BEUKEN
‘Op mijn zestiende raakte ik gefascineerd door
filmpjes van oude bokswedstrijden, van Mike
Tyson, Sugar Ray Robinson en Roy Jones Jr.
bijvoorbeeld. Ik ben lid geworden van Olympia
Leeuwarden. Dat sfeertje beviel me supergoed.
‘Voor de studie heb ik het sparren op een iets
lager pitje gezet en train ik voornamelijk op
de bokszak. Bij het trainen en sparren gaat het
vooral om elkaar beter maken. Met z’n allen ga je
tot het randje. Je draagt een helm, maar het blijft
oppassen.’
Met dank aan Fit for Free Atoomweg
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

NUL KOMMA NUL
Teodor Lazarov
Foto: Pepijn van den Broeke

Teo is een cognitieve alchemist.
Hij speurt naar legale en onschadelijke
middelen en methodes die van loodzware tentamenperiodes gouden tijden
maken. Deze maand probeert hij een
leven zonder alcohol.

Mooi hoe de intro van deze rubriek iedere keer
rept over ‘ deze maand’. De werkelijkheid is dat ik
met het onderwerp dat nu ter tafel komt al twee
jaar experimenteer. Weet je nog dat ik schreef
dat slaap de ultieme hack is? Dit is duidelijk de
nummer twee. Je kunt er namelijk mee leven
zolang je niet beter weet, maar als je eenmaal om
bent dan wil je waarschijnlijk niet terug. De down
side? Sociale druk en ongemak.
Niet drinken, ik dacht dat het onmogelijk was.
Een biertje op vrijdag moet kunnen en wat moet
je dan doen als je op stap gaat? Cola drinken?
Nee, natuurlijk niet. Mijn persoonlijke favoriet is
Spa Rood met een citroentje, verfrissend, niet te
overheersend en met een bite. Maar wat heeft dit
met cognitieve prestaties te maken? Alles.
Een glas wijn is goed voor de bloedsomloop, een
biertje per dag is gezond voor je blaas, een beetje
alcohol kan geen kwaad. Met speels gemak praten
we het consumeren van één van de heftigste
harddrugs op de planeet goed. Toch blijkt uit het
artikel in medisch tijdschrift The Lancet van 14
april 2018 iets anders. Uit de meta-analyse van 83
verschillende onderzoeken komt naar voren dat
meer dan tien glazen alcohol per week je leven met
zo’n anderhalf jaar verkorten.
Ach, een jaartje meer of minder, wat kan het
schelen! Inderdaad, de vraag is ook niet óf je dood
gaat, maar hoe je trappelt. Wat is je kwaliteit van
leven wanneer je regelmatig alcohol tot je neemt
en wat als je dat niet meer doet? Zo’n twee jaar
geleden besloot ik de proef op de som te nemen.
Wat zou een alcoholvrij bestaan betekenen voor
38
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m’n sociale leven, voor m’n efficiëntie en m’n
productiviteit?
Mijn grootste hobbel was het eerste drankje.
Ik leerde mezelf aan om gelijk een Spa Rood te
bestellen wanneer ik een gelegenheid binnenstapte.
Vreemd genoeg was dat al een goede hack, m’n lijf
had zoveel borrel- en stapervaring dat de routine
vanzelf inkickte toen ik een drankje ter hand nam.
Ongeacht of het nu bier of prikwater was.
De gezelligheid leed er niet onder. Sterker nog,
gesprekken gingen dieper, mensen waren aardiger.
Al snel vroeg ik me af wat de alcohol ooit voor
me had gedaan. Misschien was het het idee dat
er na drie uur ’s nachts wél iets te beleven viel?
Drie uur is Idiot O’Clock: het moment waarop
iedereen ineens alles vijf keer begint te herhalen en
niemand meer luistert.
Na drie weken experimenteren werd ik op een
ochtend wakker en was er iets geks, iets anders
dan anders. De hele dag vroeg ik me af wat het
is. Ik liep op wolkjes. De dag erna ook en de dag
daarna ook. Na een week wist ik het. Ze zijn verdwenen, de twijfel, de weemoed, het piekeren en
algehele malaise aan het begin van de week. M’n
hele post-puberale leven nam ik ze voor lief, maar
nu waren ze weg. Hoe dan!?
Zonder alcohol ben ik wat productiviteit betreft
zwaar in the zone. Ik kan makkelijk vroeg uit bed
komen, slaap diep en ben haarscherp. Stukken
schrijven, artikelen lezen, het gaat allemaal in
warp speed. Sterker nog, ik kom makkelijker op
woorden en heb het gevoel dat ik continu sneller
kan functioneren dan ooit tevoren.
Sommige mensen lachen me uit, andere kloppen
me op de schouder en zeggen dat ze het knap
vinden. ‘Hoe lang ga je dit doen?’, vraagt een
vriend. Ik haal mijn schouders op. Het is bijna
alsof ik de hele tijd met uitgaan en borrelen naar
dit gevoel van zelfverzekerdheid in alles heb
gezocht.
Twee jaar later drink ik nog steeds niet, nul
komma nul. Dat ik het ook nooit meer zal doen,
staat vast. De voordelen wegen niet op tegen de
nadelen. Elke keer als ik na een avond stappen de
volgende ochtend fris en fruitig in de gym sta, voel
ik me een winnaar.
Je hoeft het natuurlijk niet na te doen. Iedereen
heeft zo zijn eigen visie op alcohol drinken. Wat
wel een tip is voor je tentamens: stop vier weken
voor je tentamenperiode met alcohol. Ga wel
gewoon uit, houd je sociale leven aan en zie wat er
gebeurt.
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Lieve Loes,
Sinds dit schooljaar woon ik op kamers in Groningen.
Ik wilde best mijn dorp uit en Groningen betekende
voor mij mijn eerste stap de wijde wereld in. Om
andere studenten te leren kennen, ben ik meteen lid
geworden van de studievereniging en gaan sporten bij
de Aclo. Ik ga op stap en doe best veel leuke dingen,
maar zodra ik alleen op mijn kamer ben, kan ik wel
janken. Ik heb namelijk vreselijke heimwee. Ik mis
mijn ouders, mijn vriendinnen, het dorp, de kroeg,
mijn zusjes, ik mis zelfs mijn superirritante puberbroertje. Studeren lukt ook niet, omdat ik mijn kamer
ontvlucht en veel op stap ga. Ik overweeg zelfs over om
te stoppen met mijn studie. Maar dat vind ik ook weer
zo stom. Wat nu?
			Claudia
Lieve Claudia,
Een vriendin vertelde mij dat heimwee vergelijkbaar
is met liefdesverdriet. Bij heimwee ben je verliefd op
je thuis! Meestal gaat heimwee, net als liefdesverdriet, vanzelf over. Je denkt dat je nooit meer blij of
gelukkig wordt, maar het gaat echt voorbij.
Waarom studeer je? Welke dromen heb je? Vast
niet om de rest van je leven te slijten achter de kassa
van de buurtsuper in het gehucht waar je geboren
bent. Heimwee is meer een zoektocht naar jezelf
dan verlangen naar thuis. Alleen zijn is gewoon erg
wennen. Loop er niet voor weg, Claudia! Daar heb
je je hele leven wat aan. Je maakt je wereld erg klein
als je besluit te stoppen met je studie en je de rest
van je leven in je dorp op te sluiten. Go girl!

Lieve Loes,
Ik ben wanhopig! Eigenlijk moet ik me volledig storten
op mijn scriptie, maar mijn rol in het bestuur van
mijn studievereniging vraagt zoveel van me! Ik heb al
een jaar vertraging opgelopen en mijn ouders betalen
niet meer. Nu werk ik dus ook nog vier avonden in
de week. Toen mijn huisgenootje me gisteren voor
de zoveelste keer kwam vragen of ik nu wél mee ga
sporten, werd het even te veel en schoot ik enorm uit
mijn slof. Daar baal ik stevig van (ook omdat zij me in
het heetst van de strijd bleef wijzen op mijn overhangend buikvet). Ik krijg niets meer uit mijn handen,
terwijl mijn vrienden lopen te shinen als een zomerzonnetje. Please! Advies!
			Marieke
Lieve Marieke,
Een schrale troost, maar je bent niet de enige. 29
procent van de studenten heeft concentratieproblemen, 24 procent lijdt aan faalangst, studentenhuisartsen krijgen steeds vaker studenten op hun
spreekuur die kampen met vermoeidheidsklachten,
concentratieproblemen en angstaanvallen (onderzoek
UvA 2016). Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond blijkt dat één op de drie studenten een
verhoogde kans op een burn-out heeft. Ter vergelijking: voor werkenden is dit percentage 14,6. Kijk of
je iets kunt skippen, Marieke. Keuzes maken. Of je
scriptie of het bestuur? Misschien een avond minder
werken? PS: Op 26 maart organiseert hans het evenement DRUK in de Marie KamphuisBorg met als
thema burn-outs en prestatiedruk onder studenten:
www.hansdoetdingen.nl

HANZE

MAG

LIEVE
LOES

Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.
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Anu Omojola (25), Nigeria
‘I’m from Lagos and studied Petroleum Engineering at Covenant University. I worked with
Chevron as an engineer for a while, but during the
economic crisis the crude oil prices plummeted
and many people, including myself, lost their jobs.
In Nigeria we have a big power problem. There are
many areas where people have no access to electricity. Solar panels, windmills and hydropower, all
forms of sustainable energy, could be the solution.
So I decided to look for a study programme in
that field and found one at the University of
Loughborough in the United Kingdom where I
embarked on the programme in Sustainable Fuel
Systems for Mobility three years ago. I think a lot
of progress is still to be made in that particular
field.
‘Recently I decided to do the exchange programme
in Renewable Energy here at Hanze. I really like
the Welcome event. Nice to hear experiences,
advice and funny stories about the Dutch culture
first-hand from other students and staff members.’
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JHULLY ANNE DA SILVA VITA (23)
MINOR INTERNATIONAL
INDUSTRIAL
ENTREPRENEURSHIP
BRAZIL,
209 MILLION INHABITANTS,
205 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I’m from Vitória, a small island in South East
Brazil, north of Rio. I study Electrical Engineering
at the Federal University of Espírito Santo. In
2017 I did an internship in Egypt and travelled
from there to Amsterdam for a three days’ stay. I
liked it so much that I decided to do a minor in
the Netherlands. My university had one Dutch
partnership, Hanze University. So here I am.

‘I arrived in Groningen last September for the
Minor Energy & Society. In the beginning I
missed my family, my friends, the always lovely
Brazilian weather and the food immensely. But
before long I decided not to go back to Brazil
after I finished the programme. I wanted to
take another minor: International Industrial
Entrepreneurship. The main reason is that I met
some amazing people at Vineyard Groningen, the
international church. Dutch people often keep a
distance and act formal, but this is a really warm
and huggy church, attended by both internationals
and Dutch people, many students too.
‘You see the difference between northern and
southern culture all over the world. The other day
I talked to a Greek girl about how we dance in
Brazil: the girl doing her best to make graceful
dance moves and the guy applauding and praising
her. “So funny”, the Greek girl said, “that’s exactly
the way we dance too.” In my view people in
sunny areas are more spontaneous, warmer and
more open to each other. I met a girl from Costa
Rica here in Groningen and we made friends
immediately. That’s much harder with Dutch
people. They are very nice, but it takes some time
to become friends.
‘Studying in English is challenging. In Brazil the
study programme is more technical. You prepare
for exams. Here I have to write essays of two
thousand words and more. It helps that most of
the teachers are not native speakers of English.
That way I don’t feel judged all the time, which
makes me less afraid to make mistakes.
‘It’s the first time I’ve been away from my family
and friends for a long time. I grew a lot as a person.
My world has become bigger and broader. I first
have to finish my bachelor’s in Brazil. Maybe I’ll
come back afterwards, maybe I’ll go somewhere
else. I feel I have so many opportunities. Basically
that’s wonderful. It’s a good thing to have the
whole world, but it’s also challenging, because of
all the choices you have to make.’

11int

MOI
TO
YOU
ALL
Boudewijn Otten & Luuk Steemers

8int

On Welcome Day, 1 February, the
golden framed gem of splendour,
aka Groningen, bade welcome to
about 300 students who started their
exchange programmes. They will
enjoy five months of study. Wanna
know why?

Idil Güler (22), Turkey
‘I have been attracted to the Netherlands for a
long time. It’s a quiet, peaceful country where
people ride bikes. In Istanbul I study Management
Engineering at Bahçesehir University, but I’ll be
here till summer for the Exchange programme in
Industrial Entrepreneurship. I have never been in a
foreign city for a long time. I’m very curious about
other cultures, and I guess the classes will be different. There is supposed to be a lot of group work.
In Turkey I liked that a lot. I arrived here three
days ago. I spent a lot of time exploring the city
since. It’s a little bit cold, but the people are nice.
I was carrying a lot of things and a man opened
the door for me at the hostel where I’m staying so I
could get in easily.
‘In Turkey I own a bike, not for transport but for
sport. It’s not safe to cycle in the busy traffic in
Istanbul. Over here I bought a second-hand bike
for ninety euros. I kinda got lost a couple of times,
but I saw a lot more than I would have otherwise.’

Florian Feltmann (26), Germany
‘I grew up just across the German border in Leer
and I study Business Administration and Engineering in Emden where I still have a room. I have
to be in Groningen about twice a week for my
exchange programme in International Industrial
Entrepreneurship. I can always stay with a friend
when I have to stay the night in Groningen. So it’s
much cheaper to keep my room there in Emden
and travel by car.
‘I’m a bit older than most students, that’s because I
was a mechanic on a ship for three years. We went
to America, the Mediterranean and the Baltic
countries. It was a nice life with periods of four
months’ sailing and two months’ vacation. Nice,
for a while, but not for forever. This is the first
time I see Hanze University. It seems like a very
busy place. I’m sure I will feel at home here.’

Chun Hye Won (23), South Korea
‘I will do an exchange programme in Business
Administration at Hanze. In South Korea I take
two majors: Sociology and Business Administration. I arrived three days ago. What struck me was
that it was cold and clean and the people are very
tall. Groningen seems like a quiet little town in
comparison to my native Seoul with its ten million
inhabitants, which is about twenty percent of the
total population of South Korea. Korean people are
indirect. Of course that can be a good thing, it may
help to avoid conflicts. The Dutch have a reputation
for directness. I’m very curious to experience what
it’s like living in such an environment.’
Otso Räisänen (24), Finland
‘I broke my collarbone four times, some ribs, one
finger, my wrist, and probably some other bones
as well. Free style is really awesome, but you’ll get
something broken every now and then. Injuries
are part of the game.
‘I love to be on skis. It brought me all over the
globe, I have seen so many places, met such an
awful lot of nice people. Please, don’t write I
was one of the big guys, because that’s not true.
Right, I competed in the World Cup Circuit, and
in the Olympic Games in Sochi as well. It was a
wonderful experience, but I didn’t make it to the
finals. The pressure was too much for me, I think.
‘Amsterdam is a nice place, I stayed there for five
days. This morning I took the train to Groningen.
I already learned how to say hi in Groningen
dialect. Moi, that’s the same word in Finnish. I
study Marketing Management at Helsinki University of Applied Sciences, over here I’ll do the
exchange programme on marketing. I’ll work hard
because I want it to be a success. Besides studying
it’ll be lots of sports, the sports facilities are really
fine, I am told.’
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A Zero Waste lifestyle is
admirable, but is it possible in
a small city like Groningen?
Alejandra thinks so, and to
convince you to give it a try,
she has some good advice to at
least reduce your garbage to a
minimum.

LIFESTYLE GURUS

Even though the name includes the word zero,
this doesn’t mean that you can’t be part of it if you
have more than a mason jar of trash a year, don’t
grow your own food and didn’t become vegan.
Not at all. Considering that many of the products
we buy like yogurt, oil, light bulbs, etcetera come
with packaging, being Zero Waste might sound
like a lot of work or even unreachable, but it’s
possible for everyone to be part of it. And yes, that
also includes you. You don’t need to be exactly like
the Zero Waste lifestyle gurus on the internet. The
idea is to start step by step with little changes. In
Groningen, for example, we can’t find the same
things we can find in a bigger city like New York
or Madrid. But we certainly have some options
that we can use to reduce our waste and our
impact on the environment. Most of the waste we
generate comes from our grocery shopping and
body products. So I will suggest some places where
you can find package free options.

FARMERS MARKET

In Groningen, we’re very lucky to have a farmers
market three times a week. This is an amazing
option, since it allows us to avoid packaging and
support small businesses. Just don’t be shy, ask
the person behind the counter to pack the food in
your own cloth bag instead of a plastic or paper
bag and they will be glad to do it. You can also
return your egg cartons to the people you bought
them from. Or bring your own clean reusable
container and ask the person to put your food in
there. They will pre-weigh the empty container
and subtract that amount from the total weight, so
you pay only for the content. That way they save
money for packaging and you avoid waste. It’s a
win-win situation.
The farmer’s market is located at Grote Markt
and Vismarkt. It opens on Tuesdays, Fridays, and
Saturdays from 9:00 to 17:00.

LE SOUK

In the past couple of years, you may have
stumbled across the term Zero Waste in your social
networks. You’ve probably seen photos or videos
of people who create just one mason jar of waste
per year. Zero Waste, in a nutshell, is a movement
that aims to avoid waste as much as possible. We
currently live in a world that takes resources from
the earth, creates products, uses them and then
dumps the waste in big holes called landfills,
which are responsible for twenty percent of toxic
methane emissions. The zero waste movement
wants to change our linear economy into a circular
one, in which there is little or no room for waste.

Le Souk is a store that, besides selling delicious
north African and Mediterranean delicacies, also
allows you to buy some foods without packaging.
Some of their package-free products are rice,
couscous, pasta, nuts, beans, herbs and also candy,
fruits and vegetables. The food is contained inside
big dispensers and you can simply put the desired
amount in your own container or cloth bag.
The store is located right in the city center:
Folkingestraat 21.

FOREST FRAGRANCES

A big part of packaging waste comes from body
products. Groningen offers the possibility to
buy package-free, handmade skin and hair care
products made from natural ingredients, crueltyfree and free of toxic chemicals. Products of Forest

Fragrances include soaps, solid shampoo, hair
rinses and more. Most of them are package-free
and others, like the hair rinses, come in a bottle
that you can return to them. You will then receive
a discount for your next order.
You can find Forest Fragrances’ products in the
Ommelander Markt every second and fourth
Saturday of the month from 10:00 to 17:00 at the
Harmonieplein in Oude Kijk in ’t Jatstraat.
You can also order products in their online shop
and choose the option to pick up the products
yourself in their studio in Groningen to save the
money for shipping and avoid extra packaging.

10 EXTRA TIPS FOR A ZERO WASTE
LIFESTYLE
There are many more ways to reduce the waste you
produce. Here some extra tips to keep up the good
work:
1.

Use a bamboo toothbrush instead of a plastic
one. For the price of a coffee or a beer, you
can buy one. They are biodegradable and
won't last forever in a landfill as plastic ones
do.
2. Be adventurous and try making some of
your own beauty and hygiene products
with natural ingredients, like deodorant,
toothpaste, body scrubs, face and hair masks,
dry shampoo & much more.
3. Change to bar soaps and solid shampoo made
of natural ingredients. They tend to come
with less or no packaging and they are free of
toxic chemicals.
4. Use reusable water bottles and coffee mugs
instead of disposable ones.
5. Always bring a cloth bag with you to avoid
getting a plastic or paper one in case you need
to unexpectedly go grocery shopping.
6. Are you a coffee lover? Then try using a
French press instead of coffee pods or filters.
7. Ask for no straw in your drinks when you are
out. Also, when asked: ‘Bonnetje mee’, better
answer ‘Nee, bedankt’ and you will avoid
hoarding an unnecessary amount of bonnetjes
in your house.
8. If you get periods, try changing to menstrual
cups instead of using tampons and pads. One
cup can last up to ten years, thus saving the
environment for the packaging and waste of
more than 2400 pads or tampons.
9. Give second-hand a chance when buying
something. We have many second-hand stores
in Groningen as well as Facebook groups
where pre-owned items are sold.
10. What about a solar powered charger for
your phone and tablet? They’re economic and
save a lot of energy. Plus, they generate no
emissions, waste or by-products.
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HER NAME IS
SABRINA
Anne Floor Lanting
Photo: Thibaut Baissac
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One day before her thirtieth
birthday Sabrina Vlaskalic
passed away in a traffic
accident. The Prince Claus
Conservatoire held a memorial
concert to bid farewell to the
guitar teacher.

Costas Cotsiolis, a member of the Volos Guitar
Trio, steps onto the stage and begins to play. Some
students hold hands and comfort each other.
Others sway softly to the music.
Harrie van den Elsen, the conservatoire’s dean,
hired Sabrina as a classical guitar teacher in 2012.
At the time, the talented Serbian guitarist was
only twenty-three and thus became one of the
youngest associate professors at a conservatoire
ever. ‘She really stood out compared to the other
applicants. Not only her ambition and musical
talent were remarkable, we also expected she
would be a great teacher.’

STUDENTS FIRST

In his speech Van den Elsen not only describes
Sabrina as extremely talented, but also as an
impassioned and committed teacher who always
went the extra mile for her students. ‘She often
expressed how thankful she was for the opportunities the conservatoire offered her to develop as
a teacher and a guitarist, but actually we should
thank her. She has built up a fantastic guitar class.
It was very important to her to be able to pass her
passion and expertise on to future generations,
even though she too was still quite young.’ Sabrina
put her students first and regularly accompanied
them to concerts and music competitions. ‘She
wanted to be able to be proud of her students’, Van
den Elsen says, ‘I can confirm to her that she can
be very proud of her pupils, of each and every one
of them.’

UNBELIEVABLY THANKFUL

On the first Saturday of February the Andrea
Elkenbracht hall in the Prince Claus Conservatoire slowly fills up with people. Students,
teachers, family, friends and fellow musicians
have gathered to seek consolation, in each other
and in music. Consolation for the grief that befell
them on 17 January when Classical Guitar teacher
Sabrina Vlaskalic died after she was hit by a truck
on the Vondellaan roundabout in Groningen.
As people take a seat, the usual pre-concert
murmur fills up the space. But as soon as everyone
is seated, serene silence falls in the concert hall.
Even without giving it any words, the grief of the
attendees is almost tangible. Quietly, guitarist

Mark Vondenhoff will remember Sabrina as an
energetic, enthusiastic, inquisitive person and a
passionate musician. ‘Beethoven once said that
playing a wrong note is insignificant, yet playing
without passion is inexcusable. This quote really
suits Sabrina.’
Vondenhoff feels proud of everything the department of classical music had achieved. ‘A lot of the
things I can be proud of were largely Sabrina’s
achievements. For instance when our department
had room for one extra guitar student. She was
unbelievably enthusiastic and thankful. But it was
thanks to her: many of our guitar students have
come to Groningen only to be able to study with
Sabrina.’
Second-year student Edwin Alserda (28) is one of
those. ‘She recognized your potential and helped
you fulfill it, even when you weren’t aware of your
own capabilities yet. She also encouraged you to
follow your own interests and knew a lot about
different musical eras and styles. She was specialized in twentieth century guitar music, but also
knew a lot about baroque for instance.’
The classical guitar teacher had a very busy
schedule with many different activities. ‘She
taught here at the conservatoire two days a week,
she organized festivals, was busy with the Dutch
Guitar Foundation, which she founded herself,

and traveled to London once a week for her
PhD-research.’ Sabrina also initiated and organized summer schools, one of which took place
last summer in France. ‘All the classical guitarists
came together there. Everyone had a private lesson
with Sabrina once a day, five days in a row. I will
always remember that experience.’
Edwin and the thirteen other students of Sabrina
step onto the stage after a performance by Aniello
Desiderio, also a member of the Volos Guitar Trio.
The students stand side by side and share their
memories of and admiration for their beloved
teacher. ‘Her name is Sabrina and she is a big
inspiration to me. She told me that student and
teacher enter into a lifelong relationship through
their love for music. That is exactly how I experience it’, one of the students says. She passes the
microphone on to the next student, who adds:
‘Her name is Sabrina and she always managed to
give me that little extra push when I thought I had
reached my limit.’
Next, a tall bearded boy takes the microphone.
‘Her name is Sabrina and she is not only a great
teacher, but also a good friend.’ When they are all
finished, the guitar students make their exit from
the stage to great applause. They clap along, for
their teacher.

UNBOUNDED AMBITION

A week prior to the memorial concert, all fourteen
guitar students traveled to Belgrade to attend
Sabrina’s funeral together with Vondenhoff and
well known Groningen guitarist Remco de Haan.
‘Someone in Sabrina’s network in America started
a crowdfunding initiative to pay for the travel
expenses. Within twenty-four hours the target
amount had been donated and eventually a total
of around 9.5 thousand dollars was collected. This
enabled Sabrina’s entire class to attend’, Van den
Elsen recounts. The death of the beloved teacher
has stirred up a great deal of emotion, not only
among the students, but also in the guitar scene
and at the entire Hanze. Van den Elsen: ‘The
students are really shaken up. In the field of music,
you choose your own teacher. These student chose
to study with Sabrina, that is a very personal
choice. So it is also a great personal loss when this
comes to an end in this way, so abruptly.’
The students’ contribution is followed by a video
of Sabrina lighting up the stage with a performance of Memori. ‘She wrote this piece when she
was sixteen to comfort herself after she failed to
get through the first round of an international
music competition’, one of the students explains
on stage. After that, Sabrina’s boyfriend Jorrit
Douwes gives a moving speech that once again
underlines the unbounded ambition, energy and
enthusiasm of the talented guitarist. ‘Sabrina
believed that anything was possible, if you only
set your mind to it and I believed her.’ A final
performance by the entire Volos Trio is followed
by a standing ovation. For Sabrina.
5int
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BOTANICAL
ART JOURNEY
Luuk Steemers

In January Jorge Luis Barragán
Castaño was awarded the
George Verberg Stipendium, a
grant of 10,000 Euros to realize
his art project on botanical
gardens. Will the value of
famous paintings collapse like
once the value of tulips?

‘I do not paint and draw in the traditional sense.
My work revolves around thought and ideas. To
me drawing is not in the first place a medium to
create images, but rather a way of thinking with
a pencil in your hand. You can compare that to
doing a long division calculation. The writing of
the numbers is a tool for thinking. It is necessary
to find the solution. The equation on the paper is
not a record, it is part of the thinking process. It’s
the same way with drawing. At the very moment
you draw a line, you are considering what the next
one should be like.’

You won the George Verberg Stipendium to
realize your art project on botanical gardens.
How does that connect with your art?
‘For artistic practice I like to draw flowers. They
are the perfect subject for research into drawing.
On the one hand they are beautiful, on the
other they have a rigorous scientific connotation.
Scientists in the past have drawn flowers to
study and classify them. Another thing about
flowers is that they do not draw much attention
to themselves like for instance a drawing of a
historical event would. That way my subject
remains the drawing itself and not what I draw.
‘The flowers led me to botanical gardens that were
set up by universities. Like their flowers these
gardens grow and develop over time. They are
beautiful and also have a scientific function. It
was particularly that combination of beauty and
science that attracted me. I decided to volunteer
in the Hortus Botanicus Haren to see how a
botanical garden works. However, I found out that
nowadays hardly any research takes place there
and that, beside a few employees, the garden is
mostly taken care of by a body of volunteers who
devote their free time to gardening.’

Ah, you’re a philosophical kind of artist?
‘My artwork is about asking questions about
drawing. It’s meta art. Of course you could write
an essay with words. But just as you cannot make
a drawing about words unless you write words on
the drawing, you cannot really make a text about
drawing. My drawing is about investigating the
very nature of drawing by using the medium of
drawing itself to analyse drawing. Does that make
sense?’

That must have been a bit disappointing.
‘Not at all. It inspired me to come with the project
proposal for the stipendium. At the presentation I
gave about my proposed art project, I talked about
the most expensive flower that ever existed: the
tulip Semper Augustus. In the seventeenth century,
the Dutch Golden Age, one of those tulips cost as
much as an Amsterdam canal house. The prices
people paid were preposterous. Today we would
call it a bubble. The value of tulips collapsed
overnight. Nowadays they cost as much as a cheese
sandwich. It is almost impossible not to draw
parallels with the value of certain famous objects
of art going sky-high these days. Think of works
by Jeff Koons, Damien Hirst or even the paintings
of Rembrandt. Will they follow the example of
the tulips? And what about the botanical gardens?
Does the development they went through say
something about the future of art institutions like
museums and art academies?’

Wow, the mind boggles!
‘I know it’s not easy to understand. I’ll try to
explain with an example. Suppose, I attached a
pencil to a piece of string to a pole, pulled the
string tight and drew circles. If the surface your
pen comes across is flat you get a perfect circle.
But if the pen encounters a 3-D object with a
certain height and shape you draw all sorts of
shapes that, in the end, describe a perfect sphere.
For me art is a space where I can do this sort of
research. Not just an explanation of a concept, but
the concept itself.’

So the development of botanical gardens may
predict the future of art?
‘I want to study the development of the botanical
gardens in history. I plan to visit three of them in
the Netherlands, four in Germany, three in Poland
and three in Russia. I think it’s very interesting
to study these gardens on both sides of what was
known as the Iron Curtain, gardens in countries
that have a capitalist past and a communist past,
countries in Germanic and Slavonic cultures.
In Berlin the garden has become a big theme
park. And in Dresden, formerly behind the Iron

Curtain, the garden is still linked to the university,
a lot of research is still carried out there, it seems.
‘I will also research the botanical garden as an
alternative exhibition space and as a generator of
not just scientific, but also artistic knowledge.
Trying to understand the role of art and aesthetic
considerations inside these institutions and how
they differ in various political, national, economic
and biological circumstances.
‘I don’t think I’ll have the chance to be in all of
these gardens. That I don’t speak Russian may be
too much of a problem. But I have enough time to
get an idea of how each of these gardens work and
to respond to the particular aesthetic choices of
the gardens.’
The winners of the Stipendium come back to
Groningen a year later with an exhibition of
their project. So what will you come up with?
‘Right now I’m thinking of creating a sort of idle
game like a Tamagotchi or Cookie Clicker. Maybe
it will become a sort of installation where you
can participate like you do when you care for a
plant. How does the mechanism respond? How
do certain actions affect the appearance of the
garden?
‘I’m also considering to take some artwork with
me to leave in the gardens. Should I make it of
wood and paper? That way it will not last long. Do
I want that? It’s that sort of questions I’m dealing
with in the period before I embark on my project.’
You’ll set out on your trip in April.
‘I‘m planning the trip at the moment. Will I go
to Moscow first or do I start in Germany? The
latter seems more logical because I want to see the
gardens at their peak time in spring. And spring
is earlier in Germany than in Russia. I could use
buses to travel east and fly back to the Netherlands
from Moscow. But that could be problematic if I
decide to take a lot of stuff back with me to make
objects for the exhibition. You never know.
‘Anything can happen. My main purpose is to be
affected by the trip. I hope to find something more
interesting than what I have in mind now. If there
are no surprises it won’t have been a productive
trip.’

Jorge Luis Barragán Castaño
Last year 27-year-old Jorge Luis Barragán
Castaño took his master’s degree in Painting
at Academy Minerva in Groningen. Before
he came to Groningen the artist specialised
in drawing at the Universidad de los Andes
in the Colombian capital of Bogotá, the place
where he was born in 1991.
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